
Truppen til
venstre sikrede
iden afsluttede
sæson, at Nordals
Boldklub igen er
repræsenteret i serie 3,
hvor holdets ambition
er at stabilisere sig
som et at rækkens
etablerede hold.

sen, Kim Blom og Rune
Lindberg ikke er til rådig-
hed for klubben i næste
sæson.

Nordals Boldklub parat til ny sæson
Sport: Nordals
Boldklub har
trænerstaben klar til
den nye sæson i 2002.

NORDBORG: Efter den
netop afsluttede succesful-
de sæson for NB, hvor
klubbens førsthold sikrede
sig en hurtig returbillet og
dermed oprykning til serie
3 er trænerstaben nu klar
til sæson 2002.

Boldklubben har holdt et
indledende møde med
trænere og holdledere for
seniorafdelingen.

Og som ny cheftræner
har man indgået en aftale
med Kim Duus.

Han afløser Asger La
Cour Møller, der er skiftet
til Lysabild.

- Kim Duus er en kendt

træner i Alssund-ornrådet,
idet han tidligere har været
træner for seniorhold i Bro-
ager, SUB og Sønderborg
Fremad, fortæller NB's for-
mand Jens Christian Han-
sen.

Som træner for klubbens
anden- og tredjehold
fortsætter John Callesen.

Sjovt at spille fodbold
Det fælles mål for trænerne
og klubben er, at det skal
være sjovt og underholden-
de både at spille og se fod-
bold i Nord-als Boldklub.
Vi vil lægge meget vægt på
seriøsitet, men samtidigt
også sørge for, at det sociale
i klubben kommer til at
fungere, siger Jens Christi-
an Hansen.

Han forklarer, at målet
er, at alle skal glæde sig til

at komme til træning og
spille kamp.

- Og det er lige meget
om det er på førsteholdet
og tredjeholdet. Samtidig
vil NB også være en klub,
hvor alle spillere og holdle-
dere skal repræsentere NB
på en fair og sportslig måde
udadtil, understreger for-
manden.

Sportslige mål
Når det drejer sig om klub-
bbens sportslige ambitio-
ner, gælder det i første
omgang for førsteholdet, at
det skal etablere sigi serie 3.

For andetholdet i serie 5
er ambitionen, at det gæl-
der det om at være med til
at præge rækken.

- Målsætning skal ses i
forhold til, at tre etablerede
førstholdspillere, Lars Nis-

Ynglinge styrkes
Ligeledes rykker Nordals
Boldklub syvtil otte spillere
fra seniorafdelingen ned i
ynglingeafdelingen for at
kunne stille et stærkt yng-
lingehold i 2002.

- Det gør ikke just arbej-
det lettere for Kim Duus og
John Callesen, mener Jens
Christian Hansen.

NB's damehold, der spil-
ler i 7-mandstumeringen
får to at klubbens seniors-
pillere, Klaus Kjærgaard og
Allan Petersen, som træne-
re.

- Og vi ser frem til en
god sæson for damerne.
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Nordals Boldklub trænerstab i 2002 for seniorafdelingen er
fra venstre Klaus Kjærgaard, damer, Kim Duus, førsteholdet
og John Callesen anden og tredjeholdene.


